
Carrer Camí Fondo, 37. Tel. 626 056 058 (també Whatsapp). 
 bizarre.terrassa@gmail.com  https://goo.gl/T22eZ7.  

Bizarre Terrassa. Sopars de dijous a dissabte
  
1r plat a escollir
- Sopa de Fredolics d’Alinyà amb mini-mandonguilles
- Timbal de botifarra esparracada amb camagrocs del 
Montcalb sobre puré cremós de patata i ou ferrat
- Amanida tèbia de bolets de tardor amb formatge de 
cabra
   
2n plat a escollir
- Tagliatelli a la crema de trompetes de la mort
- Cua de vedella amb carreretes de l’Alt Àneu
- Turbot amb rossinyols al perfum de romaní
  
Postres a escollir
- Brownie de nous amb gelat de vainilla
- Tiramisú servit en copa
- Crema freda de iogurt amb fruits del bosc
     
Begudes no incloses

Ctra. de Castellar, km. 20,2. Telèfon: 93 787 01 54
 restaurant@athc.cat  Restaurant Can Salas. Dinar de 

dimarts a diumenge

1r plat
- Remenat de bolets amb cruixent de pernil

2n plat
- Bacallà amb salsa de ceps

Postres
- Mató, mel i codony

Beguda: Rene Barbier -DO Catalunya- i aigua mineral

Camí Fondo, 12. Tel.: 93 700 10 50.
 info@eldollbreto.com   www.eldollbreto.com
 El Doll Bretó. Dinar i sopar de dilluns a dissabte.

 
1r plat a escollir
- Crema de bolets
- Amanida tèbia de bolets

2 plat a escollir 
- Galette de trinxat de senglar amb trompetes de la 
mort i formatge manxec damunt un llit de ceba con-
fitada
- Galette de ceba confitada, gírgoles, formatge blau i mel

Postres
- Crep de salidou amb ametlles
- Pastís bretó amb una copeta de chouchen

Beguda: Sidra bretona, vi de la casa o aigua

Josep Trueta, 2 (dins del Parc de Sant Jordi). Tel: 674 
955 701.  info@eldot.cat   www.eldot.cat. Dinar de di-
lluns a diumenge

Aperitiu + degustació dels tres plats  
- Cruixent de foie, encenalls d’ibèric i bolets saltejats  
 
3 plats  
- Carpaccio de Magret d’ànec amb oli de ceps i pinyons
- Canelons de wanton amb bolets i beixamel
- Filet Wellington de cérvol
   
Postres    
- Coulant de xocolata i crema de castanyes  
     
Beguda: aigua i vi  D.O. Catalunya

Carrer de La Palla,15. Tel. 93 733 82 07.  
elceldelesoques@elceldelesoques.com  www.elceldeleso-
ques.com El Cel de les Oques. Dinar i sopar de dimarts a 
dissabte
   
Menú - degustació segons disponibilitat del producte
     
Aperitiu de benvinguda
- 3 entrants de tardor

1r plat
1 especialitat amb peix

2n plat
1 especialitat amb carn

Postres
- 2 postre
     
Begudes no incloses

C. de la Palla, 15. Tel: 659 566 136.  info@vapor-
gastronomic.com  www.vaporgastronomic.com

 El Vapor Gastronomic. Dinar i sopar de dimarts a dissabte
   
Menú Degustació de temporada de caça i bolet a la 
brasa. El menú es configurarà segons la disponibilitat 
de producte

Aperitiu de benvinguda  
- 1 aperitiu per compartir   
     
1r plat
- 2 primers plats per compartir

2n plat 
- 1 segon plat per compartir

Postres a escollir 
- 2 postres per compartir
   
Begudes no incloses

Rambla d’Ègara, 340. Tel. 93 720 48 20.  
elculturalrestaurant@hotmail.com El Cultural a Terrassa. 
Dinars de dimarts a diumenge, sopars de dimecres a dissabte

Aperitiu de benvinguda
- Crema de bolets amb entrebancs

1r plat
- Caneló XXL de rovellons i ceps

2n plat 
- Estofat de porc senglar amb vi del Priorat

Postres
- Textures de xocolata

Beguda: Extrissim Bach –DO Catalunya i aigua mineral

Rambla d’Ègara, 270. Tel: 93 789 44 43
 info@laterrassa.es  www.laterrassa.es @laterrassa.es. 

Dinar dimarts a diumenge i sopars divendres i dissabte

1r plat a escollir 
- Risotto de cua de bou
- Crêpes farcits de bolets i pernil, amb salsa d’Oporto
     
2n plat a escollir
- Ragout de cérvols amb bolets
- Suprema de bacallà amb sofregit de ceps, castanyes 
i moniato

Postres
- Borratxo amb crema cremada

Beguda: Vi blanc Sepo Pansa Blanca, Vi rosat L’Ànec 
Mut, Vi negre Terra de Pau, aigua, refresc o copa de 
cervesa (1 per persona)

C. Gaudi, 15. Tel: 648 117 693
 lalegriadelteatre@gmail.com

Dinars de dilluns a dissabte i sopar vespres només divendres 
i dissabtes

Aperitiu de benvinguda 
- Xips de verdures de Tardor amb mel de tòfona i 
pols de ceps
- Croqueta de bolets i tòfona

1r plat 
- Hummus de moniato tebi amb bolets deshidratats
- Cassoleta de pèsols amb rossinyols, cansalada i 
botifarra de Terregada
   
2n plat 
- Terrina de vedella amb bolets confitats i parmen-
tier trufat

Postres  
- Recuit amb mel i tòfona o altres a escollir

Begudes: Camina (Blanc o Negre)

Rambleta del Pare Alegre, 98. Tel: 93 733 33 00
 reserves@munrestaurant.com  www.hoteldoncandido.

com Hotel Don Candido Terrassa. Dinar i sopar de dilluns 
a diumenge
 
Aperitiu de benvinguda
- Cruixent de bolets amb perdiu sobre soja dolça

1r plat
- Crema de fredolic amb terrina de faisà salvatge i oli 
de romaní 

2n plat
- Laminat de bacallà amb macedònia de llenega amb 
aroma d’arboç 

3r plat
- Llom de porc senglar saltat amb raïm i vi negre amb 
xocolata

Postres
- Tarta de castanyes i merenga

Beguda: Vi blanc Cepo 2016 - DO Alella, Vi negre San-
tes 2016 - DO Montseny o Aigua mineral 

C. de Sant Tomàs, 23. Tel: 93 513 84 85
 juan.portero73@gmail.com  Restaurant la venta terras-

sa  Restaurant La Venta. Dinars de dimarts a diumenge i 
sopars divendres i dissabte.
   
Aperitiu de benvinguda 
- Croquetes de ceps i foie amb melmelada de tomàquet 
casolana
   
1r plat  
- Raviolis de foie amb salsa boscaiola i oli de tòfona 
blanca   
     
2n plat   
- Magret d’ànec amb poma caramel·litzada, figues i 
caviar de mango   
     
Postres  
- Sorbet de mojito  
     
Beguda: aigua, refresc o copa de vi. Qualsevol altra 
beguda es cobrarà a part. El menú no inclou cafès. 

 Av. Abat Marcet, 201. Tel: 93 735 80 25
 sararestaurant@hotmail.com  www.sararestaurant.com 
https://www.facebook.com/sararestaurantterrassa/#. Dinar 

i sopar de dilluns a dissabte
  
Aperitiu de benvinguda
- Aperitiu del dia

Entrant
- Royale de foie gras amb tàrtar de ceps

2n plat a escollir
- Bacallà a baixa temperatura amb llenegues i cebes 
confitades
- Llom de cérvol amb moniato, carbassa i castanyes

Postres 
- El nostre pastís de poma

Begudes: aigua i cafè

C. Antoni Soler Hospital, 1 Viladecavalls. Tel: 93 788 
29 98.  restaurant@ristol.com  ristol.com

 Ristol Viladacavalls. Dinar dilluns, i de dimecres a 
diumenge. Sopars de dijous a dissabte.

Menú
- Croquetes de ceps amb codonyat
- Coulant d’ou amb cremós de patata i llenegues
- Paella d’ànec salvatge i trompetes

Postres
- Torrades de Santa Teresa amb crema catalana

Begudes: vi negre Tres Peus al Gat – vi de Garatge- 
Aigua mineral

C. dels Oms, 1. Vacarisses. Tel: 638 397 587
 cafeteatre@hotmail.com El Casal de Vacarisses. Dinar i 

sopar de dilluns a diumenge.
    
Aperitiu de benvinguda  
- Entrants de tardor   
     
1r plat 
- Sopa casolana de bolets
   
2 plat 
- Botifarra de ceps a la brasa amb guarnició o perdiu 
vermella de caça escabetxada   
     
Postres 
- Mel i mató amb carquinyolis de Vacarisses 
     
Begudes no incloses

BIZARRE - RESTAURANT & COCKTAILS

CAN SALAS ATHC

EL DOLL BRETÓ

DOT

EL CEL DE LES OQUES   

EL CULTURAL

RESTAURANT LA VENTA

RISTOL VILADECAVALLS

EL CASAL DE CULTURA DE VACARISSES 

25 €

22 €

23 €

25,50 €

39,95 €

25 €

37,80 €

30 €

Raval Montserrat, 68. Tel: 685 578 207  tressentidos-
bar@gmail.com  www.s3ntidos.com  @S3ntidos. Sopar 
dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte

Aperitiu de benvinguda
- Crema de bolets    

1r plat
- Amanida d’ànec confitat i codony

2n plat
- Marinat de senglar al conyac i herbes

Postres 
- “Tartaleta” de poma amb gelat de castanyes 

Beguda: una copa de vi blanc, negre, cava o refresc

S3NTIDOS 20 €

C. Cardaire, 1. Tel: 93 783 71 27  edgar.lozano1985@
gmail.com  www.tascanna.com  @Tascanna
Sopar, dimecres, dijous, divendres i dissabte de 19.30 a 
23.30 h

Menú
- Truita oberta de camagrocs
- Ou a baixa, parmentier, cep i suc de rostit
- Cua de vaca desossada, farcida de botifarra negre i 
rovellons.

Postres 
Coulant de xocolata

Begudes: aigua i vi

TASCANNA 30 €

19,75 €

Adherit a Terrassa GastronòmicaAccessible 

Al Mercat de la Independència
Bolets + Col Paperina
- Fruites Esmeralda.   Tel. 697 639 421
- La Màgia dels Bolets. (*)  Tel. 93 733 01 27
- Fruites Llúcia   Tel. 93 733 22 31
- Fruites Xavi Can Rodó Tel. 655 200 608
- La Cistella de la Sònia Tel. 93 788 39 98 

(*) La Màgia dels bolets té col de paperina cuinada

Consultar l’oferta de bolets setmanal a:
https://www.facebook.com/MercatdelaIndependencia

Col Paperina
- Fruites i Verdures Beltran  Tel. 613 876 882
- Ca n’Oliveró.   Tel. 93 788 56 59
- Fruites Carme Cal Masvalls Tel. 676 563 535
- Fruites Sanchiz.   Tel. 93 780 55 14
- Fruites i Verdures Pilar  Tel. 609 454 378  

La botifarra Terregada
-Casanovas Selecció.                  Tel. 93 788 86 51

Productes de caça
- Polleria Fina.   Tel. 93 788 75 61
- Polleria l’Aviram Jaume Tel. 93 788 77 29
- Polleria l’Aviram Paquita Tel. 93 788 77 29
- Polleria Rosa Maria Melé Tel. 699 199 937 
- Xarcuteria Polleria Gamisans  Tel. 93 780 29 19

Productes: consultar directament a la parada o per 
telèfon.

Trinxat de “Terrassa Gastronòmica”
- Llegums cuits i plats cuinats Ricardo i Montse 
Tel. 93 733 35 73

Al Mercat del Triomf
La Col Brotonera (brotons i espigalls)
- Fruites i Verdures Enric. Família Simó. 
Tel. 93 735 81 63

Bolets + Col Paperina
- Fruites Antonieta. Tel. 93 735 95 11
- Fruites i Verdures Carolina d’Ullastrell. 
Tel. 93 735 02 19
- Fruites i Verdures Enric. Família Simó. 
Tel. 93 735 81 63

La botifarra Terregada
- Casanovas Selecció. Tel. 93 735 19 80

Altres productes
- Natura Granel. Tel.657 119 529
Productes: galetes de ceps, fideuà i risotto de ceps.

Amb la col·laboració de:
L’Associació de Venedors del Mercat de la Indepen-
dència i l’Associació de Concessionaris i Venedors del 
Mercat del Triomf.

Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica els 
productes, els establiments i les activitats organitzades 
per dinamitzar el turisme gastronòmic a Terrassa en 
col·laboració amb els agents públics i privats.

XXI JORNADES
GASTRONOMIQUES

 
Consulta els dies d’obertura i els horaris en 
que els establiments ofereixen els menús 
de caça i bolets. Es recomana realitzar re-
serva prèvia. Els bolets que s’ofereixen en 
els menús poden variar depenent de la cli-
matologia i el mercat de novembre. Tots els 
preus inclouen l’IVA.

Tardor de caça i bolets als Mercats 

EL CAFÈ DE L’AULA 22,50 €

Carrer Transversal 39. Tel: 93 684 47 11
 restaurantacacia39@gmail.com  Restaurant Acàcia

Dinars de dimarts a diumenge. Sopars només divendres i 
dissabte

Aperitiu de benvinguda
- Croqueta de porc senglar i camagrocs. Tàrtar de bo-
lets i tòfona

1r plat 
- Mongetes del ganxet estofades amb perdiu 
     
2n plat
- Terrina de llebre i foie  
     
Postres a escollir 
- Bunyols de moniato i melmelada de bolets  
     
Beguda: aigua, cervesa, refresc i vi

RESTAURANT ACÀCIA 30 €

C. Arquímedes, 131. Tel: 93 788 50 42
 mesonlasforcasrestaurante@gmail.com  Meson Las 

Forcas. Dinars de dilluns a diumenge i sopars de dijous a 
dissabte 

1r plat a escollir  
- Amanida de formatge de cabra amb fruita seca
- Remenat de gambes amb bolets de temporada 
  
2n plat a escollir
- Botifarra de rovellons amb xips de moniato i arròs 
salvatge
- Bacallà al forn amb verduretes de temporada i bolets
     
Postres a escollir  
- Crema catalana 
- Mel i mató amb nous
     
Beguda: aigua mineral, vi o sangria, Cava Brut Nature 
(mín. 2 comensals)

Pa torrat amb tomàquet inclòs
2 hores de pàrquing a la Plaça del Progrés

MESÓN LAS FORCAS 22,95 €

La Rasa, 70. Tel. 93 789 53 90. 
 zuritosaxa@gmail.com  www.zuritoterrassa.com
 zurito terrassa. Dinar i sopar de dilluns a diumenge. Es 

farà el menú sota reserva

Aperitiu de benvinguda  
- Ravioli de pasta wontoon farcit de trompetes de la 
mort i pernil ibèric amb cremós de carbassa  
 
1r plat  
- Ou ferrat amb patates i trufa negra  
 
2n plat   
- Râblé de conill a baixa temperatura farcit de prunes 
amb la seva “demi-glace”
   
Postres  
- Coulant de xocolata negra amb fruits vermells  
 
Beguda:  aigua, vi i cafès

On comprar als mercats municipals bolets, productes de caça i els ingredients del 
“Trinxat de Terrassa Gastronòmica”:

Campanya del “Trinxat de Terrassa Gastronòmica”

Aquesta tardor us proposem incorporar a la recepta tradicional del “Trinxat”, alguns d’aquests 3 productes singulars 
de la “cistella” de Terrassa Gastronòmica: 
la Col Brotonera (brotons i espigalls) , la Col Paperina i la botifarra Terregada.

Més informació d’aquests productes: www.visitaterrassa.cat/turisme-gastronomic

La Col Brotonera
(brotons i espigalls) 

La botifarra Terregada La Col Paperina 

“Trinxat de Terrassa Gastronòmica”

Plaça Onze de Setembre, 5-6. Reserves: 93 786 96 
42. Menú de caça i bolets  per a dues persones
De dijous a diumenge migdia i nit. Diumenge a la nit tancat.
Menú de caça i bolets per a dues persones
   
Pica pica per compartir (2 persones)
- Croquetes de ceps amb mousse de foie i llàgrimes 
de romesco.
- Coca de Folgueroles amb gírgoles i trompetes de la 
mort i dauets de brie fos.
- Torre tèbia de rovellons amb mozzarella de búffala i 
pernil ibèric d’aglà.
- Ous estrellats amb rossinyols, tòfona ratllada i foie 
fresc a la planxa

2n plat a escollir
- Llom de bacallà confitat en oli d’oliva i trompetes de 
la mort amb all tendre japonès.
- Pintada cuinada a baixa temperatura i farcida de foie 
i dàtils amb una crema de bolets i rovellons.
- Estofat de cérvol cuinat a l’estil de l’alta muntanya.
- Cua d’anyell “vedella jove” macerada amb vi negre i 
cuinada amb mugules.
- “Xuletón” de vedella jove a la brasa amb rossinyols 
(2,90€ suplement) 

Postres   
- Coulant de xocolata o Pudding fred de camagrocs 

Begudes: vi negre, vi blanc, vi rosat, aigua Viladrau, 
cervesa o refresc. Cafès inclosos

SÚBIT RESTAURANT 28,50 €

EL VAPOR GASTRONÒMIC    28 €

LA TERRASSA DEL MUSEU 20 €

L’ALEGRIA DEL TEATRE   25 €

MUN CUINA EVOCATIVA 35 € RESTAURANT SARA 33 €

ZURITO TERRASSA   30 €
Tota la informació i última

hora al teu mòbil! 

www.visitaterrassa.cat/bolets
o descarrega

XIX JORNADES GASTRONÒMIQUES

XI FIRA DEL BOLET
Dissabte 5 de novembre, a la plaça del Triomf 

TERRASSA

XIX JORNADES GASTRONÒMIQUES

XI FIRA DEL BOLET
Dissabte 5 de novembre, a la plaça del Triomf 

del 4 al 27 de novembre

Els restaurants es reserven el dret de variar els menús en funció de la disponibilitat dels productes.

Carrer de Volta, 37. Tel: 617 479 355.  info@
elcafedelaula.com  www.elcafedelaula.com

 Jazztronomic. Dinars de dissabte i diumenge
  
Aperitiu de benvinguda  
- Tàrtar de tomàquet   
     
1r plat a escollir
- Croquetes de bolets amb allioli de salsa perrins
- Escabetx tebi de guatlles amb empedrat
- Fideus a la cassola amb bolets
   
2n plat a escollir 
- Rostit d’ànec a la catalana
- Cassola de mandonguilles de lluç, mongetes i bolets 
- Wok de bolets, carbassa, espinacs i tofu 
 
Postres a escollir   
- Postres de músic amb xarrup de moscatell
- Pastís de poma
- Iogurt natural del pastoret de la Segarra amb salsa 
de fruits vermells
   
Beguda: Copa de vi, aigua o gasosa

Menú infantil                                                12 € 
- Cassoleta d’havarti amb esparracada de botifarra 
fresca de pagès i bolets, pa, beguda i postres 



XIII FIRA DEL BOLET
Organitza: Mercat de Sant Pere. 
Col·labora: Servei de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa 
Lloc: Carrer Ample, Plaça del Triomf i Carrer Francesc Salvans  (entorn 
del Mercat del Triomf)

- Parades de venda de bolets i castanyes d’arreu de Catalunya
- Tallers d’oficis demostratius.
- Parades del Mercat i del barri de Sant Pere: bolets, embotits i carns, 
fruita i verdura, peixos, vins i caves, parament de la cuina, coques de 
forner, coques de bolets, ...
- Mercat de productes artesans.
- Auques tradicionals de mostra de productes.
- Auques explicatives dels diversos tipus de bolets i les seves caracte-
rístiques.

n I tast de productes de mercat
A l’interior del Mercat del Triomf
De 10 a 13 h es farà tast de productes de mercat per part de cada 
parada. 
Preu tast: a partit d’1,50€ fins 3,00€

n Espai infantil. Vial nord de la Plaça del Triomf.
- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h: espectacles infantils.
- D’11 a 16.30 h: conta contes.
- A les 17 h: pallassos. 

n Estand de les XXI Jornades Gastronòmiques de la Caça i el Bolet de 
Terrassa  del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, 
amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola Cavall Bernart. 
D’11 a 16 h. Jornades que es celebren del 2 al 25 de novembre, 
patrocinades per Euronova i amb la col·laboració de Damm. 
A l’estand, el Gremi oferirà algunes de les tapes i “platillos” que podeu 
trobar als menús dels establimetns participants i que el dia de la Fira 
reproduiran els alumnes del Cicle de Cuina i Gastronomia de l’INS 
Cavall Bernat.

n Aula de cuina i bolets
Carrer de Francesc Salvans, 35.
Aula demostrativa de plats de temporada amb bolets i productes de 
tardor, boníssims i saludables:
- D’11 a 12 h: Cristina Viader, nutricionista. Servei de Salut 
Comunitària de l’Ajuntament de Terrassa. 
- De 13 a 14 h: professors i alumnes del cicles de Cuina i Gastrono-
mia de l’INS Cavall Bernat.

Ruta en Segway per la Vall d’Horta, al Parc natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac
Descobreix la història d’aquest paratge natural a través d’una experiència única a sobre d’un 
Segway, amb explicacions d’un guia local. 
Lloc de trobada: aparcament Vall d’Horta
Durada tour: 2h. Preu per persona: 36 €
Cal inscripció prèvia
Info + reserves: info@dinamicsolutions.es www.dinamicsolutions.es
Tel. 669 467 595

n Diumenge 4 de novembre
Els bolets
Punt de trobada: per concretar 
Horari: 10.30 h 
Durada: 3 h. Preu: 3 €. Consultar altres des-
comptes.
Cal inscripció prèvia. Informació i inscrip-
cions a Escola de Natura i Formació la Mun-
tada: 937 141 053 o 687 360 276, p.sant-
llorenc.munt@diba.cat

n Dissabte 10 de novembre 
Natura, un viatge pels sentits – Ruta teatra-
litzada inclusiva
Punt de trobada: a les 12 h, a la Casa Nova 
de l’Obac.
Durada: 1h. Preu: gratuït. Cal inscripció prè-
via.
Hi pot haver un intèrpret de llenguatge de 
signes i es pot prestar material adaptat per 
a la millora de la mobilitat durant l’itinerari 
(prèvia sol·licitud).
Informació i inscripcions a CIMA: 937 855 
461 (feiners) o 937 435 472 (dissabtes i 
festius), p.santllorenc.obac@diba.cat

n Diumenge 11 de novembre 
La tardor al parc natural
Punt de trobada: a les 10 h, al Centre d’In-
formació del Coll d’Estenalles. 
Durada: 4 h. Preu: 3 €. Consultar altres des-
comptes.
Cal inscripció prèvia. Informació i inscrip-
cions a CIMA: 937 855 461 i 937435468, 
p.santllorenc.obac@diba.cat

n Diumenge 18 de novembre 
La riera de Rellinars
Punt de trobada: a les 11 h, al punt d’infor-
mació de Rellinars. 
Durada: 3 h. Preu: 3 €. Consultar altres des-
comptes. 
Cal inscripció prèvia. Informació i inscrip-
cions a CIMA: 937 855 461 i 937 435 
468, p.santllorenc.obac@diba.cat

n Diumenge 25 de novembre 
Caminem amb Pere Quart
Punt de trobada: a concretar. 
Horari: 11 h 
Durada: 2 h 30 min. Preu: 3 €. Consultar 
altres descomptes. 
Cal inscripció prèvia. Informació i inscrip-
cions a Escola de Natura i Formació la Mun-
tada: 937 141 053 o 687 360 276, p.sant-
llorenc.munt@diba.cat

+info
Oficina de Turisme: Masia Freixa - Parc Sant Jor-
di - pl. Josep Freixa i Argemí, 11.  turisme@
terrassa.cat. Tel. 937 397 019 
Consulta: www.visitaterrassa.cat/bolets
Servei de Comerç, Mercats i Fires: 93 739 74 07

 www.terrassa.cat/comerc
 comerciants@terrassa.cat

Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i 
comarca: 
Carretera de Castellar, 94
Tel. 93 780 13 59
gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com
www.gremihostterrassa.com

 @gremiterrassa  @gremhosttrs 

I també ens podeu trobar a:
 terrassaturisme  visitaterrassa
 terrassaturisme

Organitzen:

Col·laboren: Patrocina les 
XXI Jornades 
Gastronòmiques:

Oferta de 2x1 en el programa de rutes turístiques!  

n Fàbrica i Somnis: “El somni d’un obrer i el 
benestar d’un burgès! 
Diumenge 4 de novembre, a les 10.30 h, al 
mNACTEC (Rambla d’Egara,270). Durada: 
2 h. Preu: 6 €/persona. Consultar altres des-
comptes. Inclou: Visita guiada al mNACTEC 
i a la Casa Alegre de Sagrera.

n “Un tastet pel Modernisme Industrial 
terrassenc” 
Dissabte 10 de novembre, a les 10.15 h, a 
la Masia Freixa (Oficina de Turisme), plaça 
Freixa i Argemí, 11.  Durada: 3 h. 
Preu: 12 €/persona. Consultar altres des-
comptes. Inclou: Visita guiada i les entrades 
a la Casa Alegre de Sagrera i mNACTEC. 

n “La Seu d’Ègara, un tresor amagat”. Un 
conjunt monumental únic a Europa. 
Dissabte 17 de novembre, a les 11 h, a la  
Seu d’Ègara (Pl. Del Rector Homs s/n). Du-
rada: 1.30 h. Preu: 6 €/persona. Consultar 
altres descomptes. Inclou: Visita guiada i en-
trada a la Seu d’Ègara.

n “Torre del Palau: Terracium Castellum, el 
sentinella de la ciutat”
Dissabte 24 de novembre, a les 11 h, a la 
Pl. de la Torre del Palau. Durada: 1 h. Preu: 
4 €/persona. Consultar altres descomptes. 
Inclou: pujada a la Torre del Palau i accés 
al Centre d’Interpretació de la Vila Medieval. 

n “Flors i Jardins Modernistes”
Diumenge 25 de novembre, a les 11 h, a 
la Casa Alegre (C. Font Vella, 29-31). Dura-
da: 2 h. Preu: 8 €/persona. Consultar altres 
descomptes. Inclou: Visita guiada a la Casa 
Alegre de Sagrera, exterior d’edificis moder-

nistes i al Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil. 

Caldrà inscripció prèvia a l’Oficina de Turis-
me:
Tel. 937 397 019 o per correu electrònic: 
turisme@terrassa.cat
Organitza: Servei de Turisme de l’Ajuntament

I recordeu que cada dia us oferim:
n Visita gratuïta a la Masia Freixa
A les 12 h, a la Masia Freixa (Oficina de Tu-
risme), plaça Freixa i Argemí, 11. Organitza: 
Servei de Turisme de l’Ajuntament

I a més... 
n Entrada reduïda a la Seu d’Ègara, la Casa 
Alegre de Sagrera i el Castell Cartoixa de Va-
llparadís, si acredites que has dinat o sopat 
en algun dels restaurants de les XXI Jornades 
Gastronòmiques (del 2 al 25 de novembre). 
Consulta els  horaris d’obertura al públic dels 
museus a: www.terrassa.cat/museu; www.
visitaterrassa.cat

Aquesta tardor deixa’t seduir i vine a Terrassa a conèixer la nostra cultura, la nostra gastronomia i el paisatge terrassenc.
Vols gaudir de la millor oferta turística de la ciutat? 

Aprofita els avantatges que hem preparat coincidint amb les XXI Jornades Gastronòmiques de la Caça i Bolets

Els caps de setmana de novembre, l’Hotel 
Don Cándido t’ofereixen el pack “Caça i Bo-
lets”, que inclou: una nit d’allotjament amb 
esmorzar buffet i menú degustació “Caça i 
Bolets” per un preu de 95 € l’habitació indi-
vidual (oferta 1 persona) o 140 € l’habitació 
doble (oferta 2 persones). IVA inclòs. Taxa tu-
rística no inclosa (1 € /persona/nit). 
Reserves: 93 733 33 00 o info@hoteldon-
candido.com
Més informació: www.hoteldoncandido.com

Consulta altres ofertes d’allotjament a:
www.hotelterrassapark.com
www.1900bb.com

Paquets turístics
Dissabte, 10 de novembre de 2018, de 10 a 20 h

I també et pots apuntar a les excursions per la muntanya programades 
per l’Oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Per poder gaudir d’aquesta oferta 
no oblidis demanar al restaurant que 

et segelli aquesta butlleta: 

Promoció vàlida 
del 2 al 25 de novembre de 2018
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Posta de sol i sopar al cim de la 
muntanya més emblemàtica del Va-
llès!
Viu una experiència nocturna, recorrent l’an-
tiga ruta medieval del Camí dels Monjos fins 
al Monestir romànic de Sant Llorenç i gaudeix 
d’un sopar al cim de La Mola i d’una de les 
millors postes de sol de la regió.
Sortida i arribada a Matadepera.
Preu:
Grups de 5 a 8 pax: 60€ per persona (IVA 
inclòs)
Grups de 9 a 12 pax: 50€ per persona (IVA 
inclòs)
Informació i reserves: 
scomellas@arqueolític.com
Tel. 93 789 44 56

Associació de paradistes 
del Mercat de St. Pere

EURONOVA
DISTRIBUCIÓ DE VINS I CAVES

Volem saber com és la 
vostra Tardor de Caça i 
Bolets i per això us pro-
posem que compartiu les 
vostres fotos amb l’eti-
queta #caçaiboletstrs 
a Instagram. Poden ser 

fotos d’ingredients, plats o activitats relacio-
nades amb aquesta campanya gastronòmica 
com les visites turístiques, les rutes pel Parc 
Natural o la Fira del Bolet...tot allò que tin-

gui a veure amb la Tardor de Caça i Bolets. 
Han de ser fotografies fetes entre el 2 i el 25 
de novembre 2018.
Les millors fotos optaran a guanyar una Pa-
nera amb productes de Terrassa Gastronòmi-
ca i visites guiades a la nostra ciutat gentile-
sa de Mercat de la Independència i Terrassa 
Turisme.

Animeu-vos a omplir Instagram de tardor!
 #caçaiboletstrs


